Sistema Construtivo
Base em lintel periférico 25x25 constituido
por betão e ferro.
Estrutura em aço tipo S275 JR, em tubo
80x40x1.5 galvanizado, com travamentos
horizontais e verticais em aço dobrado a frio,
soldado em fábrica tig e mig, incluindo todos
os materiais para a sua correcta aplicação.
Fornecimento de placas OSB 3 de 12mm,
incluindo todas as fixações necessárias para
a sua correcta aplicação para paredes.
Fornecimento de placas OSB 3 de 18mm,
para o piso, incluindo todas as fixações
necessárias para a sua correcta aplicação.

Isolamento
Isolamento térmico em lã mineral 60mm,
com 50kg de densidade dem isolamento
térmico/acústico.

Cobertura
Cobertura em painel sandwich com 30mm
de poliuretano e impermeabilização em tela
de poliester mineral 4 kg/m3.

Revestimento Exterior
Revestimento das fachadas exteriores em
capoto 60mm, com acabamento em branco
raiado médio.

Revestimento Interior
Revestimento interior de paredes em
gesso cartonado BA 13mm normal (N) e
hidrófogo (H) nas zonas húmidas,
incluindo preparação, fixação, lixagem, barramento e pintura em branco;
Revestimento interior de teto em gesso
cartonado BA 13mm normal (N) e
hidrófogo (H) nas zonas húmidas,
incluindo preparação, fixação, lixagem, barramento e pintura em branco.

Revestimento Piso
Fornecimento e colocação do piso em
pavimento flutuante AC5 da Finsa (supreme
santorino fresh ash).

Caixilharia Exterior
Perfil fixo FDC em alumínio branco e vidro
duplo 4x12x5, incluindo todos os acessórios
e ferragens (1.25x2.75);
Perfil de abrir FDC em alumínio branco
e vidro duplo 4x12x5, incluindo todos os
acessórios e ferragens (1.25x2.75).

Porta exterior
Porta de segurança em aluminio, com acabamento branco.

Carpintaria
Portas interiores em melamina branco soft,
incluindo dobradiças, fechaduras e puxador;
Armário roupeiro, em melamina linho
cancun;
Móveis de WC em melamina branca.

Equipamentos sanitários
Sanita compacta Pop Art da Sanitana com
descarga dual, tanque com pulsador de
dupla descarga e tampo de sanita;
Lavatório de pousar e válvula 1737 da banhoazis;
Base de chuveiro em mármore estremoz
20mm;
Misturadora de lavatório modelo Slim alta da
Ofa;
Misturadora de chuveiro embutida (parede e
teto) modelo Slim da Ofa;
Revestimento do chuveiro em vidro 6mm;
Espelho WC acima do móvel;
Divisória entre quarto e wc em vidro
temperado 8mm fosco (0,80x2,40m).

Componentes Cozinha
Fornecimento e aplicação de móveis de
cozinha em melamina linho cancun e tampo
em vidro temperado lacado branco (com
lava loiça 1 cuba branca América da
Sanitana).

Abastecimento/Saneamento
Fornecimento de rede de águas quente/fria
em tubo multicamada e todos os materiais
necessários ao bom funcionamento. Nota:
não inclui ramal de ligação à rede pública;
Infra-estruturas de ligação de saneamento
até à saída da contrução. Nota: não inclui
ramal de ligação à rede pública, nem fossa
séptica;
Infra-estruturas eléctricas de
telecomunicações ITED de distribuição
interior e fornecimento/ montagem de
material elétrico base em projectores de teto.
Nota: Não inclui ramal de ligação á rede
pública

Equipamento Eléctrico
Infra-estruturas eléctricas de
telecomunicações ITED de distribuição
interior e fornecimento/montagem de
material elétrico base em projectores de teto.
Nota: Não inclui ramal de ligação à rede
pública.
Tomadas e interruptores Efapel.

Climatização
Pré-instalação de AC em tudo cobre 1/2;
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